ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 466
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.03.2015 г., ПРОТОКОЛ № 50

ОТНОСНО: Вземане на решение от Общински съвет Рудозем за отдаване под
наем на маломерна земеделска земя предоставена в собственост по реда на чл.19
от ЗСПЗЗ.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 62/16.02.2015 г.
от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21,
ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.24а, ал.6, т.2 и ал.7 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.4 от ЗОС
След проведено поименно гласуване:

РЕШИ:
1. Общински съвет гр. Рудозем взема решение, с което определя маломерен имот
№1047 в местност ПEЩЕРА, с начин на ползване: „Пасище, мера”, с площ 5,419 дка.
находящ се в землището на с. Рибница, Х категория, за отдаване под наем без търг за
срок от една стопанска година /по реда на чл.24а, ал.6 от ЗСПЗЗ/, като определя наемна
цена на декар за година, в размер на минималните наемни цени за земи от ДПФ.
2. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за отдаване под наем на
общинскя имот за срок от една стопанска година по реда на чл.24а, ал.6 от ЗСПЗЗ.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С: .............................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 467
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.03.2015 г., ПРОТОКОЛ № 50

ОТНОСНО: Вземане на решение от Общински съвет Рудозем за отдаване под
наем на маломерна земеделска земя предоставена в собственост по реда на чл.19
от ЗСПЗЗ.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 60/16.02.2015 г.
от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21,
ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.24а, ал.6, т.2 и ал.7 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.4 от ЗОС
След проведено поименно гласуване:

РЕШИ:
2. Общински съвет гр. Рудозем взема решение, с което определя маломерен имот
№1451 в местност ДО КЪЩИ, с начин на ползване: „Пасище, мера”, с площ 2,952 дка.
находящ се в землището на с.Равнината, IХ категория, за отдаване под наем без търг за
срок от една стопанска година /по реда на чл.24а, ал.6 от ЗСПЗЗ/, като определя наемна
цена на декар за година, в размер на минималните наемни цени за земи от ДПФ.
2. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за отдаване под наем на
общинскя имот за срок от една стопанска година по реда на чл.24а, ал.6 от ЗСПЗЗ.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С: .............................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 468
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.03.2015 г., ПРОТОКОЛ № 50

ОТНОСНО: Вземане на решение от Общински съвет Рудозем за отдаване под
наем на маломерна земеделска земя предоставена в собственост по реда на чл.19
от ЗСПЗЗ.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 61/16.02.2015 г.
от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21,
ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.24а, ал.6, т.2 и ал.7 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.4 от ЗОС
След проведено поименно гласуване:

РЕШИ:
Общински съвет гр. Рудозем взема решение, с което определя:
- маломерен имот №637 в местност РАВНИНАТА, с начин на ползване:
„Използваема ливада”, с площ 1,659 дка. находящ се в землището на с.Поляна, IХ
категория и
- маломерен имот №650 в местност РАВНИНАТА, с начин на ползване:
„Използваема ливада”, с площ 2,947 дка. находящ се в землището на с.Поляна, IХ
категория,
за отдаване под наем без търг за срок от една стопанска година /по реда на чл.24а,
ал.6 от ЗСПЗЗ/, като определя наемна цена на декар за година, в размер на
минималните наемни цени за земи от ДПФ.
3.

2. Упълномощава кмета на общината да сключи договори за отдаване под наем на
общинските имоти за срок от една стопанска година по реда на чл.24а, ал.6 от ЗСПЗЗ.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С: .............................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 469
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.03.2015 г., ПРОТОКОЛ № 50

ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Местна комисия за
борба с противообществените прояви - Рудозем за 2014 г. и План-програма
за дейността на комисията за 2015 г.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 83/23.03.2015 г.
от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 7, ал.
2 от ЗБППМН и чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА
След проведено гласуване:

РЕШИ:
1. Общински съвет – Рудозем – приема „Отчет за дейността на МКБППМН- Рудозем за
2014 г.”;
2. Приема План-програма за дейността на МКБППМН за 2015 г.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С: .............................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 470
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.03.2015 г., ПРОТОКОЛ № 50

ОТНОСНО: Допусната очевидна фактическа грешка в Решение №353/20.03.2014г.
на Общински съвет гр.Рудозем
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка от кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 62, ал. 2 от АПК
и чл.21, ал.2 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване:

РЕШИ:
Общински съвет Рудозем допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение
№353/20.03.2014г , като в решението посоченият „УПИ VІ-за молитвен дом, кв.58 по ПУП на
гр.Рудозем с идентификатор 63207.506.327 и площ 338 м2 ” , да се чете „ УПИ ІV-за молитвен
дом, кв.58 по ПУП на гр.Рудозем с идентификатор 63207.506.327 и площ 338 м2”.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С: .............................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 471
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.03.2015 г., ПРОТОКОЛ № 50

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на

сграда –

публична общинска собственост
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка от кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.12 ал.3 от ЗОС и
чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване:

РЕШИ:
1.Общински съвет взема решение да се предостави за безвъзмездно управление
двуетажна масивна сграда със сутерен , застроена площ 218,00 .кв. м. и идентификатор
63207.503.42.1 с предназначение- обществена сграда – публична общинска собственост,
находяща се в гр.Рудозем, ул.”Кап.Петко войвода” № 5 на Областна дирекция на МВРгр.Смолян за нуждите на Полицейски участък-гр.Рудозем .
2.Възлага на Кмета на общината да сключи договор за предоставяне
безвъзмездно право на управление за срок от 10 години.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 12
Гласували: 12
За: 12
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С: .............................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 472
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.03.2015 г., ПРОТОКОЛ № 50

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на част от сграда –
публична общинска собственост
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка от кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.12 ал.3 от ЗОС и
чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване:

РЕШИ:
1.Общински съвет – Рудозем взема решение да се да се предостави за
безвъзмездно управление на част от общински недвижим имот – публична общинска
собственост, представляваща помещение с площ 21,17 кв.м. на втори етаж от Дом на
културата, ул. “България” №13, град Рудозем, построен в УПИ ІІ - 226, кв. 34 по ПУП
на града на Народно Читалище „Христо Ботев-2000” гр.Рудозем .
2. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за предоставяне
безвъзмездно право на управление за срок от 10 години.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С: .............................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 473
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.03.2015 г., ПРОТОКОЛ № 50

ОТНОСНО: Уреждане на съсобственост между Общината и частно лице
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка от кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.36 ал.1 т.2 от
ЗОС, чл.44 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, чл.34, ал.4 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване:

РЕШИ:
1. Общински съвет Рудозем приема изготвената оценка на лицензирания
оценител .
2.Общински съвет Рудозем дава съгласието си за прекратяване на
съсобственост в УПИ І-215,273,274 , кв.15 по ПУП на с.Грамаде между Рашид Раифов
Чаушев и Община Рудозем чрез продажба на общинската част попадаща в УПИ І
представляваща имот пл.№ 273 с площ 22 м2 по пазарни цени в размер на 198 лева без
ДДС и имот пл.№ 274 с площ 11 м2 по пазарни цени в размер на 99 лева без ДДС .
3. Общински съвет Рудозем упълномощава Кмета на община Рудозем да
издаде заповед, в която да бъдат описани всички дължими суми / като режийни
разноски, данъци и такси/ по разпоредителната сделка за продажба имотите по т.2 от
настоящото решение и сключи договор за продажба.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С: .............................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 474
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.03.2015 г., ПРОТОКОЛ № 50

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 39/29.01.2015 г.
от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 14
ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, във връзка с чл.17 от НРПУРОИ
След проведено поименно гласуване:
РЕШИ:
1.Общински съвет – Рудозем взема решение да се извърши процедура по
провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три
години на част от общински недвижим имот, частна общинска собственост – за
административен офис с площ 11,70 м2 , попадащ в УПИ І-автогара , кв.39 по ПУП на
гр.Рудозем
2.Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за отдаване на частта от
недвижимия общински имот по т. 1 под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване по
реда на Глава VІІІ от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Общински съвет – Рудозем при минимална тръжна месечна
наемна цена в размер на 19,31 лв. (с вкл. ДДС).

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С: .............................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 475
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.03.2015 г., ПРОТОКОЛ № 50

ОТНОСНО: Постъпили искания за създаване на кметства
Общинският съвет след като се запозна с Искане № 79/12.03.2015 г. и Докладна
записка №86/ 23.03.2015 г. на председателя на Общински съвет – инж. Митко
Младенов и на основание чл. 17, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 17, ал. 2 от Закона за
административно – териториалното устройство на Република България
След проведено поименно гласуване:
РЕШИ:

1. ПРИЕМА да се извърши допитване до населението за създаване на кметство Бърчево
чрез подписка в населеното място с. Бърчево.
2. ВЪЗЛАГА изпълнението на кмета на община Рудозем за срок от един месец.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С: .............................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 476
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.03.2015 г., ПРОТОКОЛ № 50

ОТНОСНО: Постъпили искания за създаване на кметства
Общинският съвет след като се запозна Искане № 78/12.03.2015 г. и Докладна
записка №87/ 23.03.2015 г. на председателя на Общински съвет – инж. Митко
Младенов и на основание чл. 17, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 17, ал. 2 от Закона за
административно – териториалното устройство на Република България
След проведено поименно гласуване:
РЕШИ:

1. ПРИЕМА да се извърши допитване до населението за създаване на кметство Войкова
лъка чрез подписка в населеното място с. Войкова лъка.
2. ВЪЗЛАГА изпълнението на кмета на община Рудозем за срок от един месец.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С: .............................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 477
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.03.2015 г., ПРОТОКОЛ № 50

ОТНОСНО: Постъпили искания за създаване на кметства
Общинският съвет след като се запозна с Искане № 76/05.03.2015 г. и Докладна
записка № 88/ 23.03.2015 г. на председателя на Общински съвет – инж. Митко
Младенов и на основание чл. 17, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 17, ал. 2 от Закона за
административно – териториалното устройство на Република България
След проведено поименно гласуване:
РЕШИ:

1. ПРИЕМА да се извърши допитване до населението за създаване на кметство
Коритата чрез подписка в населеното място с. Коритата.
2. ВЪЗЛАГА изпълнението на кмета на община Рудозем за срок от един месец.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С: .............................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 478
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.03.2015 г., ПРОТОКОЛ № 50

ОТНОСНО: Постъпили искания за създаване на кметства
Общинският съвет след като се запозна с Искане № 77/05.03.2015 г. и Докладна
записка № 89/ 23.03.2015 г. на председателя на Общински съвет – инж. Митко
Младенов и на и на основание чл. 17, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 17, ал. 2 от Закона за
административно – териториалното устройство на Република България
След проведено поименно гласуване:
РЕШИ:

1. ПРИЕМА да се извърши допитване до населението за създаване на кметство
Пловдивци чрез подписка в населеното място с. Пловдивци.
2. ВЪЗЛАГА изпълнението на кмета на община Рудозем за срок от един месец.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С: .............................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 479
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.03.2015 г., ПРОТОКОЛ № 50

ОТНОСНО: Постъпили искания за създаване на кметства
Общинският съвет след като се запозна с Искане № 75/05.03.2015 г. и Докладна
записка № 90/ 23.03.2015 г. на председателя на Общински съвет – инж. Митко
Младенов и на и на основание чл. 17, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 17, ал. 2 от Закона за
административно – териториалното устройство на Република България
След проведено поименно гласуване:
РЕШИ:

1. ПРИЕМА да се извърши допитване до населението за създаване на кметство Грамаде
чрез подписка в населеното място с. Грамаде.
2. ВЪЗЛАГА изпълнението на кмета на община Рудозем за срок от един месец.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С: .............................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 480
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.03.2015 г., ПРОТОКОЛ № 50

ОТНОСНО: Постъпили искания за създаване на кметства
Общинският съвет след като се запозна с Искане № 74/05.03.2015 г. и Докладна
записка № 91/ 23.03.2015 г. на председателя на Общински съвет – инж. Митко
Младенов и на и на основание чл. 17, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 17, ал. 2 от Закона за
административно – териториалното устройство на Република България
След проведено поименно гласуване:
РЕШИ:

1. ПРИЕМА да се извърши допитване до населението за създаване на кметство Оглед
чрез подписка в населеното място с. Оглед.
2. ВЪЗЛАГА изпълнението на кмета на община Рудозем за срок от един месец.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С: .............................
/инж.Митко Младенов /

